Totem november

Inschrijven tot
Zondag 31 oktober

Rechtstreeks inschrijven via QR code.
Meer info via

www.svhouzee.be

Mosselsouper

zaterdag
27 november

in zaal Meuletiende
van 17h00 tot 21h00
Inschrijven tot

23 november

Maandprogramma Kapoenen November
Datum 6/11
Ik beloof op mijn erewoord dat ik vandaag naar de scouts kom om mijn belofte af te
leggen. Ja ja het is vandaag onze belofte. We spreken om 9:00 af aan het lokaal.
Ouders en sympathisanten zijn welkom vanaf 14:00 in de aula van Sint Victor.
Datum 13/11
Hey die jongens ken ik helemaal nog niet. Dat klopt, vandaag komen onze voortrekkers
al eens een dagje stage lopen voor een mega zot spel. We spreken dan af om 14:00
aan het lokaal.
Datum 20/11
Vandaag spelen we nog eens onvervalste spelletjes en spreken we om 14:00 af aan het
lokaal.
datum 27/11
Oei oei, waar zijn al die mosselen gebleven. Dit zoeken we uit in ons mega grote mossel
spel hiervoor spreken we om 14:00 af aan het lokaal. Afsluiten doen we om 17:00 aan
de meuletiende zodat we daarna direct van die overheerlijke mosselen kunnen
genieten.

Maandprogramma Welpen November
06/11
Vandaag is de grote dag… de Belofte!! We spreken al af om 9u aan het lokaal! Vergeet niet
te oefenen voor de spiegel thuis ;)
13/11
Wie zijn dat? De Voortrekkers! Zij komen vandaag een mega-cool spel voor ons brengen,
zalig!! We spreken af om 14u aan het lokaal.
20/11
Vandaag gaan we ons inzetten voor de warmste week. Wat we precies gaan doen houden
we nog even geheim, maar ik kan je al verklappen dat het om 14u aan het lokaal is!!
27/11
Omdat we vanavond lekkere mossels en curryworsten kunnen eten op de Mosselsouper
gaan we om 14u aan het lokaal starten met een zot stadsspel! We sluiten af om 17u aan de
Meuletiende (Turnhout).

Waarom eet een dom blondje nooit mosselen in het weekend?

Antwoord:
Omdat het weekdieren zijn!!

Maandprogramma Jong-Verkenners november
6 november
Vandaag vieren we onze belofte, hiervoor spreken we om 9u af aan ons lokaal.
13 november
Smeed al maar sluwe en tactische plannen, vandaag spelen we een super tof bosspel 14u
aan het lokaal.
20 november
Vandaag komen we nog eens samen om onze kledij goed vuil te maken, we spelen
namelijk ruwe pleinsspelen we zien jullie om 14u aan het lokaal.
27 november
Vandaag duiken we de stad in om een onvervalst stadsspel te spelen we verwachten jullie
om 14u aan het lokaal.

Ik beloof op mijn erewoord en naar en naar best vermogen,
Mijn plichten te vervullen tegenover mezelf, anderen en de wereld
Andere mensen te helpen waar ik kan
En de scoutswet te gehoorzamen.

Maandprogramma Verkenners november
6 November - Belofte
Ik beloof op mijn erewoord en naar best vermogen … De verdere invulling
is voor jullie! We spreken vandaag om 9u af aan het lokaal. Jullie nemen
deel aan een activiteit in thema van de belofte in de namiddag zal de
belofte zelf doorgaan. Vergeet zeker je lunchpakket en drinken niet!
13 November – Quiz
We zijn op zoek naar pientere verkenners! We spelen op deze dag een quiz in fuifzaal
Futur. Afspraak om 14u aan het lokaal!
20 November
1, 2, 3, 4, hup naar achter, hup naar voor! Met deze woorden starten we onze
zaterdagmiddag en doen we tegelijkertijd een stevige opwarming! Daarna
gaan we op zoek naar ‘the Champion of the local’! We spelen enkele sportieve
activiteiten waarbij je het beste van jezelf zal moeten laten zien. Afspraak om
14u aan het lokaal.
Wat neem je mee? => Sportkledij, sportschoenen (buiten) én een gevulde
drinkbus.
27 November
Ter voorbereiding van deze activiteit is het aangeraden om je
sniperkunsten wat aan te scherpen! Meer kom je later nog te
weten en we spreken af om 14u aan het lokaal.

Een stevige linker,
De verkennerleiding!

Maandprogramma Voortrekkers november
6 november
Vandaag is het een belangrijke dag, de belofte staat namelijk op de planning. Een uur
wordt afgesproken via whatsapp! Je kan al beginnen uitkijken naar de lekkere
koffiekoeken.
13 november
Spannend!!! Vandaag is jullie eerste stage. Zet je beste beentje voor en zorg voor een
leuke namiddag voor de jongere leden. Je bespreekt zelf met de tak van je stage om
hoe laat je afspreekt.
20 november
GREEEEEEEEEECE! Vandaag doen we samen wat opzoekwerk over ons buitenlands
kamp naar Griekenland. Welke steden, bergen, attracties vind jij leuk? Na vandaag
waan je je als een echte Griek.
27 november
Geen afstel, maar uitstel! Vandaag doen we dan toch onze poker-vergadering! Neem
zeker een hemdje en zonnebril mee om helemaal in de echte casino-sfeer te geraken.
Tot dan!

